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Ponto Terra promove concurso
fotográfico
A ONG Ponto Terra está lançando um concurso fotográfico
com o tema “Cidade do Futuro”. O objetivo é promover um olhar
sobre a cidade e incentivar ações que buscam alcançar essa cidade
do futuro. Lance seu olhar sobre a cidade, fotografe, publique na
página da ‘Ponto Terra’ e peça aos amigos para votar. As inscrições
são gratuitas e as fotos publicadas no site: www.pontoterra.org.br A
imagem mais votada ganha um Tablet. A promoção faz parte das
atividades do Seminário ‘Cidades do Futuro – Inovação e Sustentabilidade’ que acontece no dia 28 de agosto, no auditório PHOENIX da
FUMEC, às 18h30. O ciclo de palestras vai debater a necessidade
de um novo pensamento no planejamento das cidades, que concilie a sustentabilidade econômica, social e ambiental. As vagas são
limitadas, inscreva-se e concorra ao sorteio de outro tablet no dia do
evento. Saiba mais em: www.pontoterra.org.br

ABES-MG promove curso sobre
Simulações Hidráulicas
De 30 de setembro a dois de outubro a ABES-MG promove
mais um curso de capacitação para profissionais da área de saneamento. O objetivo do ’Curso de simulação de redes por meio do
programa EPANET’ é auxiliar no planejamento e análise de projetos
de operação, de manutenção, e de reabilitação de sistemas de abastecimento de água. As metodologias apresentadas visam à simulação
de redes de distribuição de água, de maneira a possibilitar a realização de testes durante o projeto, a construção e após o funcionamento
da rede. O curso se compõe de aulas práticas ministradas com o
uso constante do programa em computadores individuais disponibilizados aos alunos. Voltado a qualificação de engenheiros e técnicos
que desenvolvam trabalhos em operação, manutenção, projetos e
planejamento de investimentos em sistemas de abastecimento de
água. O curso tem carga horária de 21 horas e será ministrado pela
engenheira civil e mestre em saneamento, meio ambiente e recursos
hídricos, Monica Viana Veronezi. Para mais informações e inscrições
ligue: (31) 3224-8248 ou acesse nossa página: www.abes-mg.org.br

Paulo Paim, representante da ABES no CNRH palestrou em BH

ABES-MG
debate atuação
de suas
representações
No dia 14 de agosto, a ABES-MG recebeu em sua sede o
ex-presidente da ABES Rio Grande do Sul e atual representante da
ABES junto ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), Paulo
Renato Paim. À convite da presidente Célia Rennó, Paim visitou a entidade, relatou sua atuação nesse importante Conselho, e um pouco de
sua trajetória na construção da gestão dos recursos hídricos do país.
Antes de finalizar, fez dois convites à ABES-MG: Primeiro que participe
mais de sua atuação junto ao CNRH. “É primordial estabelecermos
um canal de comunicação para que eu divulgue a pauta das reuniões e depois possa comentar de volta qual foi o resultado. Além de
levar as reivindicações de vocês, a quem represento, para fazer parte
da pauta”. E segundo, que é papel da ABES promover o debate dos
temas polêmicos da atualidade, como a situação dos comitês e das
agências delegatárias. “Temos obrigação de abrir o diálogo e deixar
que os atores sociais se posicionem, independentemente do resultado,
a ABES terá cumprido seu papel técnico de conduzir a discussão”,
defendeu. Leia mais sobre os posicionamentos desse especialista em
nossa página: www.abes-mg.org.br

Especialista da ABES-MG fala sobre fim dos lixões
No dia 12 de agosto, em matéria publicada no Jornal Hoje em Dia, a especialista em resíduos sólidos da Associação Brasileira de
Engenharia Sanitária e Ambiental de Minas Gerais (Abes), Maeli Estrela Borges, defendeu uma atuação direta do Ministério Público, junto aos
prefeitos, para erradicar os lixões. “O lixo está no último escalão das prioridades municipais. O MP deve impor a assinatura de um Termo de
Ajustamento de Conduta (TAC) como ultimato para o cumprimento da lei federal. O que pressupõe a substituição dos lixões por aterros sanitários, precedida pela coleta seletiva”, frisou”. De acordo com a Lei 12.305/2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS),
o prazo para adequação terminou no dia 2 de agosto. No entanto, em Minas, dois terços das 853 cidades ainda estão em situação irregular,
segundo a Associação Mineira de Municípios (AMM), que negocia um prazo mais elástico para adequação. Confira a reportagem completa:
www.abes-mg.org.br

